Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Microsoft Active Directory (AD) – sisäisen tietoverkon
käyttäjähakemisto

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vastuu)
p. 040 431 5100 vesa.saarikoski@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
IT-suunnittelija Marko Loukkaanhuhta (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5872 marko.loukkaanhuhta@jao.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Rekisterin pitämisen peruste:
- Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset (asiakkuussuhde).
Rekisterin käyttötarkoitus:
- Active Directory (AD) on Microsoftin Windowstoimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu, joka
sisältää tietoa käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista.
-

Tietojärjestelmän käyttäjätunnusten ylläpito.

-

Käyttäjän tunnistaminen sisäisessä tietoverkossa.

-

Käyttäjähakemistoa ja sen tietoja käytetään pääsynhallinnassa koulutuskuntayhtymän verkkoon ja sen tarjoamiin palveluihin.

-

Näiden lisäksi käyttäjätietoja välitetään ulkoisiin
järjestelmiin, jotka käyttävät käyttäjätunnistuksessa
koulutuskuntayhtymän käyttäjähakemistoa. Näitä ovat
mm. O365.

Tietojen päivitystiheys:

Tiedot päivittyvät päivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Tiedot ovat pääosin julkisia. Mutta järjestelmä on viranomaisen oma seurantarekisteri.

Tietolähteet:

Kaikki tiedot siirtyvät järjestelmään Edir (Novell eDirectory)-hakemistopalvelusta.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

AD on ollut käytössä vasta vuodesta 2011, mutta tietoja
synkronoidaan eDiristä, joka on ollut käytössä 1990-luvulta
lähtien. Järjestelmä on jatkuvasti päivittyvä, tietoja on sen
mukaan, miten kauan henkilö on ollut talossa.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja ei siirretä organisaation ulkopuolelle mutta tietoja
synkronoidaan Azure Active Directoryyn (O365:n käyttäjätietokantaan).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Sisältää:
- Etunimimi
- Sukunimi
- Työpuhelinnumero
- Työsähköposti
- Työpaikan postiosoite
- Tehtävänimike
- Osasto/yksikkö
- Kustannuspaikka
- Organisaation nimi
- Esimiehen nimi

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä sisältää jonkin verran salassa pidettäviä tietoja.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää
kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.
Rekisteriasioita hoitavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Arkistotulosteet:

Ei arkistotulosteita.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:
Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Tietoja ei anneta muille organisaatioille.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Marko Loukkaanhuhta (tekninen vastuu)
p. 040 341 5872
marko.loukkaanhuhta@jao.fi

Microsoft Active Directory Domain Services

ja varalla
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi
Rekisterin nykyinen koko:

26 000 tietuetta.

Rekisterin vuosikasvu:

Pieni vuosikasvu tai ei kasvua lainkaan.

Tietojen säilytysaika:

Kun käyttäjä poistuu organisaatiosta ja eDirectorystä, se
poistuu saman tien myös AD:stä.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209 )

22.5.2017

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)
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